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Дентин в капсула 
или нещо повече?



Зъбният кариес, травмата и изтриването на зъбите 
водят до загуба на зъбни структури и последните 
често биват заменяни с инертни дентални материали, 
които заместват изгубения обем. Редица интервенции 
трябва да се предприемат когато здравето на пул-
пата е застрашено. Първоначално трябва да се запази 
виталитетът на пулпата. След това е необходимо 
елиминиране на инфекцията и запълване на пулпното 
пространство. 

При засегната пулпа изборът на материал трябва 
да се промени. Тук са представени материали, които 
взаимодействат с пулпата или дентина. Интерактив-
ните материали, използвани за дентални процедури, 
включват калциев хидроксид в различните му форми 
и напоследък се използват хидравлични калциево-си-
ликатни цименти. Основната характеристика на хи-
дравличните калциево-силикатни цименти е тяхната 
хидравлична природа. Тези материали могат да се из-
ползват в зони с влага, без да се влошават качествата 
им. Поради това тези материали са показани за рет-

роградно обтуриране на коренови канали и за възста-
новяване на коренови перфорации. Друга важна харак-
теристика на тези материали е освобождаването на 
калциев хидроксид като продукт на химичната реакция 
хидратация. Това прави тези материали подходящи за 
употреба както за пулпно капсулиране, за апексифика-
ция и апексогенеза, а отскоро и за регенеративни ен-
додонтски процедури. Калциевият хидроксид създава 
среда, в която се освобождават калциеви йони и в ко-
ято антибактериалната активност е висока. 

Изборът на материал е важен за постигането на 
успешен клиничен резултат. Съществуват редица хи-
дравлични калциево-силикатни цименти за различните 
процедури, както е показано в Таблица 1. Тези матери-
али се различават значително и е важно лекарят да 
разбира важността на избора на подходящ материал 
за всяко клинично приложение. Настоящата статия 
разглежда Biodentine™ (Septodont, Saint-Maur-des-Fossѓs, 
Франция) и възможността за различните му клинични 
приложения. 
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Въведение

Материал Вид цимент
Рентгеноконтрастно 

вещество
Добавени вещества Форма Смесване

Biodentine Трикалциев силикат Циркониев оксид
Калциев карбонат,  

калциев хлорид, полимер
Прах/течност Механично

MTA Angelus Портланд цимент Бисмутов оксид Калциев оксид Прах/течност Ръчно

Theracal Портланд цимент Бариев цирконат
Стронциево стъкло, 
композитна смола

Шприца Фабрично смесен

ProRoot MTA Портланд цимент Бисмутов оксид - Прах/течност Ръчно

Таблица 1: Видове хидравлични калциево-силикатни материали, които се предлагат за различни процедури

фиг. 1 
Biodentine™ под форма 
на прах и течност
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Biodentine ™ се предлага под форма на прах и течност. 
Прахът е поставен в капсула, докато течността е в 
ампула (фиг. 1). Прахът се състои от трикалциев сили-
кат, циркониев оксид, калциев карбонат и някои незна-
чителни добавки от железен оксид, прибавени за при-
даване на цвят.Течността се състои от вода с някои 
добавки на калциев хлорид и водоразтворим полимер. 
Прахът Biodentine™ и неговите хидратирани матери-
али са добре описани. Разработването на Biodentine™ 
осигурява оптимални свойства и по този начин и подо-
брено клинично представяне.

Прахът е по-фин в сравнение с другите видове ци-
мент от тази категория (Таблица 2). Това че прахът е 
по-фин осигурява по-висока скорост на реакцията. Пра-
хът е съставен предимно от трикалциев силикат (Таб-
лица 3), за разлика от другите хидравлични цименти, 
които са предимно на основата на портланд цимент, 
както е показано в Таблица 1. Чистият трикалциев 
силикат гарантира, че няма замърсяване с алуминий1,2 
и метални микропримеси3, които се срещат при ден-
талните цименти на основата на портланд цимент. 
Употребата на циркониев оксид осигурява адекватна 
рентгеноконтрастност и стабилност, без риск от 
излугване и обезцветяване, което се наблюдава при 
всички материали, при които се използва бисмутов 
оксид като рентгеноконтрастен материал.4-6 Основ-
ните съставки се виждат ясно при рентгенострукту-
рен анализ на Biodentine™ прах (фиг. 2). 

Biodentine™ включва добавени вещества за подо-
бряване на свойствата на материала. Те включват кал-

циев карбонат, който е наличен в праха, калциев хлорид 
и водоразтворим полимер в течността. Калциевият 
карбонат е източник на свободни калциеви йони, които 
са налични в разтвора веднага след като прахът се 
смеси с течността. 

Материал БЕТ повърхностна площ (м2/гр.)
Трикалциев силикат 1.1187

Biodentine 2.8116
MTA Angelus 1.0335

Таблица 2 Измерване на специфична повърхностна площ при 
прах Biodentine™ за демонстриране на фината консистенция 
на праха в сравнение с други цименти.
Възпроизведено с позволението на Camilleri и кол. 2013.

Идентифицирана фаза
Вид материал в масови %

ТКС Biodentine MTA Angelus
Трикалциев силикат 100 80.1 66.1
Дикалциев силикат - - 8.4
Трикалциев алуминат - - 2.0
Калциев карбонат - 14.9 -
Калциев оксид - - 8.0
Бисмутов оксид - - 14.0
Циркониев оксид - 5.0 -
Силициев диоксид - - 0.5
Алуминиев оксид - - 1.0

Таблица 3 Оценка на праха чрез дифракционен рентгенов 
анализ Rietveld за демонстриране на основните съставки на 
Biodentine™.
Възпроизведено с позволение от Camilleri и кол. 2013.
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фиг. 2 Рентгенов дифракционен анализ на прах Biodentine™ за демонстриране на фазите на основната съставка, а именно 
трикалциев силикат, циркониев оксид, калциев карбонат.
Възпроизведено с позволение от Camilleri и кол. 2013.



Тяхното наличие води до по-висок топлинен поток 
на по-ранен етап от реакцията, като така се пови-
шава скоростта на реакцията (2), както е показано 
на фиг. 3. Калциевият хлорид значително намалява 
времето за втвърдяване на Biodentine™ в сравнение 
с други подобни видове материали. (7,8) Водоразтво-
римият полимер позволява намаляване на съотношени-
ето вода към цимент, като по този начин подобрява 
физичните свойства на Biodentine. Всъщност якостта 
на натиск и микротвърдостта на Biodentine™ са много 
по-големи от тези, докладвани за други подобни видове 
материали. (7) Микроструктурата на Biodentine™ (фиг. 
4) показва как протича хидратацията, когато трикал-
циевият силикат реагира и се отлага около частиците 
калциев карбонат. (9) Получава се калциев хидроксид в 

големи количества, както е посочено в рентгеновото 
дифракционно сканиране на хидратираните матери-
али (10), където пикът на калциевия хидроксид е ясно 
видим при 18 градуса (фиг. 5). Специфичната химия на 
материала, фините размери на частиците, ниското 
съотношение вода към цимент и наличието на калциев 
карбонат допринасят за оптималните свойства на 
материалите, способстващи за клиничното предста-
вяне. Освен това материалът също така показва ниска 
порьозност (Таблица 4) в сравнение с подобни видове 
материали (11) и това също е от полза от клинична 
гледна точка. Тъй като материалът е хидравличен, е 
много важно да не се оставя да изсъхне, тъй като това 
ще доведе до пукнатини в областта на контактната 
зона (интерфейса) (Фиг. 6) и в обема от материал. (11)

Фиг. 3 
Оценка на топлинния поток 
при Biodentine™ за 
демонстриране на висока 
скорост на взаимодействие на 
ранен етап от хидратацията.
(TCS/ТКС: Трикалциево-
силикатен цимент; TCS-20-Z е 
трикалциево-силикатен 
цимент като 20 % в него са 
заместени с циркониев оксид).

Възпроизведено с позволение 
от Camilleri и кол. 2013. 
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фиг. 4  

Сканираща електронна 
микрография на втвърден 
Biodentine™ за демонстриране 
на микроструктурата на 
материала.

Възпроизведено с позволение 
от Camilleri и кол. 2013.
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фиг. 6 Конфокална лазерна микроскопия на Biodentine™, съхраняван сух и влажен в HBSS и влажен, за да се подчертае 
нуждата да се поддържа влажен постоянно.

Възпроизведено с позволение от Camilleri и кол. 2014.
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фиг. 5 Рентгенова дифракционна диаграма на втвърден Biodentine™ за демонстриране на основните фази, които се 
откриват след втвърдяване. Калциевият хидроксид преобладава в диаграмата.

Възпроизведено с позволение от Camilleri  2014.

Сух Biodentine Biodentine HBSS

Измерен параметър Единици Материал
TCS-20-Z Bioaggregate Biodentine IRM

Среден диаметър на пора μm 0.0508 0.0337 0.0121 0.0205

Обща площ на пора m2/g 13.101 24.321 21.752 10.545

Обемна плътност g/ml 1.8637 1.8007 2.0444 2.3455

Порьозност % 30.98 36.86 13.44 12.66

Таблица 4 Процентна порьозност на Biodentine™ в сравнение с подобни видове материали.

Възпроизведено с позволение от Camilleri и кол. 2014.
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фиг. 7 Характеристики на контактната зона (интерфейса) между Biodentine™ и композитния материал - нанасяне на 
адхезив с тотално ецване и със самоецване.

Възпроизведено с позволение от Merajiи Camilleri 2017.

Пулпно покритие и заместване на дентин
Biodentine™ освобождава калциеви йони10,12 с първона-
чална скорост на освобождаване по-висока от други 
подобни видове материали12,13, поради което е идеален 
за използване като материал за пулпно покритие. По-
върхността на Biodentine™ показва повърхностна кон-
центрация на калций с най-голяма дебелина в сравнение 
с ProRoot MTA, Dycal и Theracal.14 Когато Biodentine™ 
се използва за директно покриване на пулпа, образува-
нето на дентинов мост е клинично видимо.15,16,17 Кли-
нични случаи, с доказан необратим пулпит, които са 
били лекувани с Biodentine™, показват намаляване на 
размерите на апикалните зони, при оценка с конусно-
лъчева компютърна томография.18 Пулпната реакция 
към Biodentine™ е подобна на тази при други подобни 
видове материали като минерален триоксиден агре-
гат19 с благоприятна клетъчна пролиферация и алкално-
фосфатазна активност на клетките на човешка зъбна 
пулпа.20 Същата реакция се наблюдава при тестване 
на филтрати на Biodentine™.13 Способността за осво-
бождаване на калций допринася и за антимикробните 
свойства на Biodentine™. Тези свойства са важни, тъй 
като зъбният кариес е бактериално индуцирано забо-
ляване. Biodentine™ проявява адекватни антимикробни 
свойства13, които са по-ниски от тези на материалите 
за капсулиране, съдържащи калциев хидроксид. По-висо-
ките антимикробни свойства на калциевия хидроксид 
обаче са придружени с по-висока цитотоксичност.21 
Освен това физичните му свойства позволяват ма-
териалът да се използва в по-голям обем наведнъж, 
като по този начин се избягват ненужни наслоявания 
и контактни повърхности, които могат да доведат 

до микропросмукване и провал на възстановяването. 
Всъщност Biodentine™ показва по-малко микропросмук-
ване от материалите на базата на композит, използ-
вани за заместване на дентина.22 Поставянето на 
окончателно възстановяване върху Biodentine™ може 
да бъде предизвикателство, тъй като той е на во-
дна основа. С окончателното възстановяване трябва 
да се изчака най-малко 2 седмици, като трябва да се 
използват адхезиви както за тотално ецване, така и 
за самоецване.23 Тоталното ецване може да доведе до 
микроструктурни промени в материала24, и въпреки че 
in vitro композитните възстановяванията са били загу-
бени при термоциклиране, тоталното ецване се оказа 
по-ефективно от самоецването.25 Микроструктурата 
в контактната зона между Biodentine™ и композит 
при използване на адхезив с тотално ецване и със са-
моецване е показана на фигура 7. Установено е, че с 
Biodentine™ може да се възстановяват зъби до шест 
месеца, и че той представлява ефективен материал за 
заместване на дентина26, когато върху него послойно 
се постави композитен материал.

Така други материали за пулпно покритие от три-
калциев силикат, които са на основата на композит, 
имат предимство, тъй като могат лесно да бъдат 
покрити чрез наслояване с композитен материал, при 
което се осигурява здрава връзка25. Ефектите върху 
пулпата обаче са неблагоприятни27. Доказано е, че 
отделянето на калциеви йони от такива материали 
е в малка степен и не се образува кристален калциев 
хидроксид.10 Материалите на основата на композит, 
предназначени за пулпно покритие като Theracal за-
висят от проникването на влага от средата за осъ-
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Клинични приложения

Biodentine – композит с тотално ецване. Biodentine – композит със самоецване.



ществяването на хидратация на трикалциевия сили-
кат, който е активният компонент на материала. 
Проникването на течности не е достатъчно и модел, 
използващ екстрахирани зъби, държани в среда в про-
дължение на 15 дни, показва ограничена хидратация на 
трикалциевия силикат в Theracal.28 Също така, в сът-
ветствие с предишна публикация, проучвания in vitro29 и 
in vivo30 показват, че при кондиционираната с Theracal 
среда значително намалява пролиферацията на пулпни 
фибробласти и се предизвиква освобождаване на про-
инфламаторния интерлевкин 8 от култивирани пулпни 
фибробласти и култури с цели зъби.29

С използването на модел на култура с цял зъб31 и в ско-
рошно клинично проучване30, става ясно, че Biodentine™ 
показва по-добри биологични и клинични резултати от 
материалите за заместване на дентин, които са на 
базата на композит. Доказано е, че Biodentine™ подпо-
мага оздравителния процес в пулпата, като са използ-
вани както модел на култура с цял зъб29, така и клинични 
изпитвания, където е бил представен най-добрият кли-
ничен резултат в сравнение с материалите за пулпно 
покритие на основата на композит.30

Процедури на пулпотомия
Предприемането на процедури на пулпотомия се на-
лага при случаи на напреднал процес на засягане на пул-
пата, особено при млечни зъби. Biodentine™ е показал 
по-добра клетъчна съвместимост и биоактивност 
отколкото MTA Angelus, Theracal и IRM в контакт със 
стволови клетки, изолирани от ексфолиирани човешки 
временни зъби.32 На модели при животни употребата 
на Biodentine™ като средство за пулпотомия дава 
като резултат по-удебелени мостове от минерализи-
рана тъкан, които се откриват по-лесно на рентгено-
графия в сравнение с MTA.33

Клинично са установени високи  проценти на успех 
при процедури на пулпотомия при временни молари, 
осъществени с Biodentine™, като са представени по-
благоприятни резултати в сравнение с формокрезол, 
който се явява стандартна методика на лечение.34, 

35 Когато се прави сравнение с калциев хидроксид при 
витална пулпотомия на млечни молари, групата трети-
рана с Biodentine™ показва благоприятен потенциал за 
регенерация наред с клиничен успех като има същите 
показания и начин на действие като калциевия хидро-
ксид, но без неговите недостатъци като физични и 
клинични свойства.36 Пулпотомията с Biodentine™ е 
довела до предсказуем клиничен резултат, подобен на 
този при MTA.37-41 Biodentine™ превъзхожда по-малко 

стандартни методи за лечение като лазер41 и пропо-
лис39. Biodentine™ не предизвиква промяна в цвета на 
зъбите42, когато се използва за процедури на пулпот-
омия.

Лечение на апекс с незавършено развитие 
След като пулпната тъкан е загубена, е необходимо да 
се запълни пространството в кореновия канал. Зъбите 
с незавършено развитие представляват проблем по-
ради тяхната анатомия, тъй като корените са къси и 
тънки, а рутинното обтуриране на каналите е трудно 
поради конфигурацията на кореновия канал. Тънките 
дентинови стени също са изложени на риск от фрак-
туриране. 

Процедурите за апексификация позволяват образу-
ването на калцифицирана бариера в апекса на корена, 
като по този начин се изолира краят на корена от 
периапикалното пространство. Създава се калцифи-
циран мост чрез осигуряване на среда, в която калцие-
вите йони от дентина образуват калцифициран мост. 
Такива условия се създават от материали, отделящи 
калциев хидроксид. В миналото са били използвани 
невтвърдяващи се пасти с калциев хидроксид. Калци-
евият хидроксид освобождава калциеви йони, за да се 
създаде идеална среда за образуване на калцифициран 
мост.43 Друго предимство на пастата с калциев хидро-
ксид са нейните антибактериални свойства, тъй като 
кореновите канали без пулпа обикновено са резултат 
от девитализиране на зъби, при което има тенеден-
ция за лесна бактериална колонизация.44 Използването 
на невтвърдяващ калциев хидроксид, включва няколко 
посещения в продължение на няколко месеца като кал-
цифицираният мост, образуван след апексификация, е 
пореста структура.45 

Апексификацията с хидравлични калциево-силикатни 
цименти като апикални запушалки позволява процеду-
рите за апексификация да се извършват в две посе-
щения. Двете посещения са необходими, тъй като 
MTA има дълго време за втвърдяване и трябва да се 
втвърди преди поставянето на окончателното въз-
становяване. Съвсем наскоро бе показано, че за апе-
ксификацията с апикална запушалка от Biodentine™ е 
достатъчно само едно посещение, тъй като навлаж-
няването на повърхността на материала не влияе на 
свойствата на материала.46

Тази методология на лечение може да се счита за 
предсказуема и може да бъде алтернатива на употре-
бата на калциев хидроксид.47 Хидравличното естество 
на тези видове материали и образуването на калциев 
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хидроксид ги прави идеални за такива процедури. Дока-
зано е, че в разтвор Biodentine™ освобождава повече 
калциеви йони отколкото MTA.2 Съобщава се за успех 
и когато е използван като апикална запушалка в случаи 
с апексификация.48-53 Неговата хидратация е оптими-
зирана чрез добавяне на калциев карбонат като сред-
ство за нуклеация, увеличаващо скоростта на реакци-
ята в ранните етапи. Добавянето на калциев хлорид 
като ускорител и водоразтворимият полимер позволя-
ват ниски съотношения вода/прах.2 Няма добавки от 
пoцоланови материали и други циментови вещества, 
както е посочено в Таблица 1. Доказано е, че добавя-
нето на такива материали ограничава образуването 
на калциев хидроксид, което е необходимо при лече-
ние на случаи с апексификация.54,55 Устойчивостта на 
фрактури при зъби с незавършено кореново развитие с 
апикална запушалка от Biodentine™ е подобна на тази 
при MTA и по-висока от контролната.52 

Biodentine™ също се използва успешно и в случаи на 
регенеративна ендодонтия.56-58 Съобщава се също, че 
устойчивостта на фрактури в тези случаи е подобна 
на тази при MTA.59 Biodentine™ показва най-малък по-
тенциал за промяна на цвета, когато се използва в 
тези клинични случаи60, поради което е материалът на 
избор за регенеративна ендодонтия, особено в случа-
ите, когато естетиката е проблем.

Запълване при върха на корена и  
затваряне на перфорации
Материалите, използвани за запълване при върха на ко-
рените, трябва да притежават специфични свойства, 
тъй като те трябва да се представят успешно и да 
постигнат клиничен успех при много неблагоприятни 
условия. По този начин хидравличното естество на 
всички трикалциево-силикатни цименти е желано свой-
ство. Всъщност тези видове материали са измислени 
за тази цел. Основният проблем с хидравличните ци-

менти е, че те влизат във взаимодействие с околната 
среда, в която са поставени. В края на корена матери-
алите се поставят в контакт с кръв още веднага щом 
бъдат нанесени. Те също така са в контакт с дентина 
на корена и остатъците от гутаперка и сийлър, из-
ползвани за обтуриране на кореновия канал. Физичните 
свойства на Biodentine™ не се влияят неблагоприятно 
от контакт с тъканни течности и кръв.61 Здравината 
на връзката при Biodentine™ е по-добра от тази при 
MTA, когато се използва като заплънка при върха на ко-
рена. И при двата материала има неблагоприятно пов-
лияване от замърсяване с кръв.62 При случаи лекувани 
с Biodentine™ в сравнени с MTA са открити по-малко 
бактерии в дентина на апикалната част на корена.63 
Антимикробните свойства на Biodentine™ са по-добри 
от тези на MTA. Счита се, че биосъвместимостта 
на Biodentine™ е незначително по-добра от тази на 
MTA с по-добра адхезия на клетките към материалите, 
когато се използва като материал за запълване в края 
на корена.64 

Установено е също, че Biodentine™ е подходящ за 
затвряне на перфорации на корените65, предизвиквайки 
положителен тъканен отговор и отлагане на минерали 
в мястото на перфорацията. Този отговор е свързан 
с отделянето на калциев хидроксид в разтвор. Също 
така той добре запечатва зоната66,67, тъй като пер-
форациите са силно инфектирани, поради което е не-
обходимо подходящо запечатване.

Материалите за коренови перфорации могат 
също така да бъдат подложени на изместване по 
време на възстановяването на зъба. Biodentine™ по-
казва на ранен етап голяма здравина на връзката при 
изтласкване, която не се компрометира при конаткт 
с кръв.68 Освен това не се влияе от използваните ири-
гационни разтвори69, демонстрирайки стабилност на 
материала.

Biodentine™: дентин в капсула или нещо повече?

Biodentine™ е второ поколение хидравличен калциево-
силикатен материал, който се състои главно от три-
калциев силикат и съдържа също така рентгеноконт-
растно вещество с циркониев оксид и някои добавени 
вещества. Той е научно разработен с конкретната цел -  
да се използва като заместител на дентина. Изслед-

ванията, направени досега, показват, че Biodentine™ 
се представя добре като заместител на дентина, но 
също така и при други клинични приложения. По този 
начин той със сигурност представлява нещо повече 
от дентин в капсула.

Заключение



Josette Camilleri
Факултет по дентална медицина
Институт за клинични науки
Колеж за медицински и дентални науки
към  Университет в Бирмингам
Великобритания

Биография
Проф. Josette Camilleri придобива бакалавърска и магистърска степен по дентална медицина в Университета в 
Малта. Тя завършва докторска степен под ръководството на покойния професор Tom Pitt Ford в болница Гай, Кингс 
Колидж в Лондон Работила е в Катедра „Гражданско и структурно инженерство“, Факултет по застрояване на 
околна среда, университет в Малта и в Катедрата по възстановителна дентална медицина, Факултет по ден-
тална медицина, университет в Малта. Понастоящем тя е част от старшия академичен състав във Факултета 
по дентална медицина към университета в Бирмингам, Великобритания. Нейните изследователски интереси са 
насочени в областта на ендодонтските материали, като коренови апикални заплънки и каналопълнежни средства, 
с особен интерес по отношение на минералния триоксиден агрегат, хидратация на Портланд цимент и други 
циментови материали, използвани като биоматериали, а също и в строителството.

Josette Camilleri е публикувала над 100 статии в рецензирани международни списания и нейната работа е цити-
рана над 4000 пъти. Тя е редактор на „Минерален триоксиден агрегат.От подготовката до приложението“, публи-
кувана от Springer през 2014 г. Тя е съавтор на 7-то издание на „Harty’s Endodontics in Clinical Practice“ (Редактор: BS 
Chong) и „Глас-йономерни цименти в денталната медицина“ (Редактор: SK Sidhu). Лектор на международно ниво, 
рецензент и член на научния съвет на редица международни списания, включително Journal of Endodontics, Scientific 
Reports, Dental Materials, Clinical Oral Investigation, Journal of Dentistry, Acta Odontologica Scandinavica и Acta Biomaterialia.

Библиография
1.	 Camilleri	J.	Characterization	and	hydration	kinetics	of	tricalcium	silicate	cement	for	use	as	a	dental	biomaterial.	Dent	Mater.	2011	Aug;	27(8):836-44.

2.	 Camilleri	 J,	Sorrentino	F,	Damidot	D.	 Investigation	of	 the	hydration	and	bioactivity	of	 radiopacified	 tricalcium	silicate	cement,	Biodentine™	and	MTA	
Angelus.	Dent	Mater.	2013	May;	29(5):580-93.

3.	 Camilleri	J,	Kralj	P,	Veber	M,	Sinagra	E.	Characterization	and	analyses	of	acid-	extractable	and	leached	trace	elements	in	dental	cements.	Int	Endod	J.	
2012	Aug;	45(8):737-43.

4.	 Vallés	M,	Mercadé	M,	Duran-Sindreu	F,	Bourdelande	JL,	Roig	M.	Influence	of	light	and	oxygen	on	the	color	stability	of	five	calcium	silicate-based	mate-
rials.	J	Endod.	2013	Apr;	39(4):525-8.

5.	 Camilleri	J.	Color	stability	of	white	mineral	trioxide	aggregate	in	contact	with	hypochlorite	solution.	J	Endod.	2014	Mar;	40(3):436-40.

6.	 Marciano	MA,	Duarte	MA,	Camilleri	J.	Dental	discoloration	caused	by	bismuth	oxide	in	MTA	in	the	presence	of	sodium	hypochlorite.	Clin	Oral	Investig.	
2015	Dec;	19(9):2201-9.

7.	 Grech	L,	Mallia	B,	Camilleri	J.	Investigation	of	the	physical	properties	of	tricalcium	silicate	cement-based	root-end	filling	materials.	Dent	Mater.	2013	Feb;	
29(2):e20-8.

8.	 Kaup	M,	Schäfer	E,	Dammaschke	T.	An	in	vitro	study	of	different	material	properties	of	Biodentine™	compared	to	ProRoot	MTA.	Head	Face	Med.	2015	
May	2;	11:16.

9.	 Grech	L,	Mallia	B,	Camilleri	J.	Characterization	of	set	 Intermediate	Restorative	Material,	Biodentine™,	Bioaggregate	and	a	prototype	calcium	silicate	
cement	for	use	as	root-end	filling	materials.	Int	Endod	J.	2013	Jul;	46(7):632-41.

10.	 Camilleri	J.	Hydration	characteristics	of	Biodentine™	and	Theracal	used	as	pulp	capping	materials.	Dent	Mater.	2014	Jul;	30(7):709-15.

11.	 Camilleri	J,	Grech	L,	Galea	K,	Keir	D,	Fenech	M,	Formosa	L,	Damidot	D,	Mallia	B.	Porosity	and	root	dentine	to	material	interface	assessment	of	calcium	
silicate-based	root-end	filling	materials.	Clin	Oral	Investig.	2014;	18(5):1437-46.

12.	 Kurun	Aksoy	M,	Tulga	Oz	F,	Orhan	K.	Evaluation	of	calcium	(Ca2+)	and	hydroxide	(OH-)	ion	diffusion	rates	of	indirect	pulp	capping	materials.	Int	J	Artif	
Organs.	2017	Jul	8:0.	doi:	10.5301/ijao.5000619.	[Epub	ahead	of	print]

13.	 Arias-Moliz	MT,	Farrugia	C,	Lung	CYK,	Wismayer	PS,	Camilleri	J.	Antimicrobial	and	biological	activity	of	leachate	from	light	curable	pulp	capping	materials.	
J	Dent.	2017	Jun	20.	pii:	S0300-5712(17)30151-3.	doi:	10.1016/j.jdent.2017.06.006.	[Epub	ahead	of	print]

14.	 Gong	V,	França	R.	Nanoscale	chemical	surface	characterization	of	four	different	types	of	dental	pulp-capping	materials.	J	Dent.	2017	Mar;	58:11-18.

Biodentine™: дентин в капсула или нещо повече?



15.	 Katge	FA,	Patil	DP.	Comparative	Analysis	of	2	Calcium	Silicate-based	Cements	(Biodentine™	and	Mineral	Trioxide	Aggregate)	as	Direct	Pulp-capping	
Agent	in	Young	Permanent	Molars:	A	Split	Mouth	Study.	J	Endod.	2017	Apr;	43(4):507-513.

16.	 Kim	J,	Song	YS,	Min	KS,	Kim	SH,	Koh	JT,	Lee	BN,	Chang	HS,	Hwang	IN,	Oh	WM,	Hwang	YC.Evaluation	of	reparative	dentin	formation	of	ProRoot	MTA,	
Biodentine™	and	BioAggregate	using	micro-CT	and	immunohistochemistry.	Restor	Dent	Endod.	2016	Feb;	41(1):29-36.

17.	 Nowicka	A,	Wilk	G,	Lipski	M,	Kołecki	J,	Buczkowska-Radlin' ska	J.	Tomographic	Evaluation	of	Reparative	Dentin	Formation	after	Direct	Pulp	Capping	with	
Ca(OH)2,	MTA,	Biodentine™,	and	Dentin	Bonding	System	in	Human	Teeth.	J	Endod.	2015	Aug;	41(8):1234-40.

18.	 Hashem	D,	Mannocci	F,	Patel	S,	Manoharan	A,	Brown	JE,	Watson	TF,	Banerjee	A.	Clinical	and	radiographic	assessment	of	the	efficacy	of	calcium	silicate	
indirect	pulp	capping:	a	randomized	controlled	clinical	trial.	J	Dent	Res.	2015	Apr;	94(4):562-8.

19.	 Chang	SW,	Lee	SY,	Ann	HJ,	Kum	KY,	Kim	EC.	Effects	of	calcium	silicate	endodontic	cements	on	biocompatibility	and	mineralizationinducing	potentials	
in	human	dental	pulp	cells.	J	Endod.	2014	Aug;	40(8):1194-200.

20.	 Luo	Z,	Kohli	MR,	Yu	Q,	Kim	S,	Qu	T,	He	WX.	Biodentine™	induces	human	dental	pulp	stem	cell	differentiation	through	mitogenactivated	protein	kinase	
and	calcium-/	calmodulin-dependent	protein	kinase	II	pathways.	J	Endod.	2014	Jul;	40(7):937-42.

21.	 Poggio	C,	Arciola	CR,	Beltrami	R,	Monaco	A,	Dagna	A,	Lombardini	M,	Visai	L.	Cytocompatibility	 and	antibacterial	properties	of	 capping	materials.	
ScientificWorldJournal.	2014;	2014:181945.

22.	 Abdelmegid	FY,	Salama	FS,	Al-Mutairi	WM,	Al-Mutairi	SK,	Baghazal	SO.	Effect	of	different	intermediary	bases	on	micro-leakage	of	a	restorative	material	
in	Class	II	box	cavities	of	primary	teeth.	Int	J	Artif	Organs.	2017	Mar	16;	40(2):82-87.

23.	 Hashem	DF,	Foxton	R,	Manoharan	A,	Watson	TF,	Banerjee	A.	The	physical	characteristics	of	 resin	composite-calcium	silicate	 interface	as	part	of	a	
layered/	laminate	adhesive	restoration.	Dent	Mater.	2014	Mar;	30(3):343-9.

24.	 Camilleri	J.	Investigation	of	Biodentine™	as	dentine	replacement	material.	J	Dent.	2013	Jul;	41(7):600-10.

25.	 Meraji	N,	Camilleri	J.	Bonding	over	Dentin	Replacement	Materials.	J	Endod.	2017	Aug;	43(8):1343-1349.

26.	 Koubi	G,	Colon	P,	Franquin	JC,	Hartmann	A,	Richard	G,	Faure	MO,	Lambert	G.	Clinical	evaluation	of	 the	performance	and	safety	of	a	new	dentine	
substitute,	Biodentine™,	in	the	restoration	of	posterior	teeth	-	a	prospective	study.	Clin	Oral	Investig.	2013	Jan;	17(1):	243-9.

27.	 Hebling	J,	Lessa	FC,	Nogueira	I,	Carvalho	RM,	Costa	CA.	Cytotoxicity	of	resin-based	light-cured	liners.	Am	J	Dent.	2009	Jun;	22(3):137-42.

28.	 Camilleri	J,	Laurent	P,	About	I.	Hydration	of	Biodentine™,	Theracal,	and	a	prototype	tricalcium	silicate-based	dentin	replacement	material	after	pulp	
capping	in	entire	tooth	cultures.	J	Endod.	2014	Nov;	40(11):1846-54.

29.	 Jeanneau	C,	Laurent	P,	Rombouts	C,	Giraud	T,	About	I.	Light-cured	Tricalcium	Silicate	Toxicity	to	the	Dental	Pulp.	J	Endod.2017	Dec,	volume	43,	Issue	12.

30.	 Bakhtiar	H,	Nekoofar	MH,	Aminishakib	P,	Abedi	F,	Naghi	Moosavi	F,	Esnaashari	E,	Azizi	A,	Esmailian	S,	Ellini	MR,	Mesgarzadeh	V,	Sezavar	M,	About	I.	
Human	Pulp	Responses	to	Partial	Pulpotomy-Treatment	with	Theracal	as	Compared	with	Biodentine	and	ProRoot	MTA:	A	Clinical	Trial.	J	Endod.2017	
Nov,	Volume	43,	Issue	11.

31.	 Laurent	P,	Camps	J,	About	I.	Biodentine™	induces	TGF-b1	release	from	human	pulp	cells	and	early	dental	pulp	mineralization.	Int	Endod	J.	2012	May;	
45(5):439-48.	doi:	10.1111/j.1365-2591.2011.01995.x.	Epub	2011	Dec	22.

32.	 Collado-González	M,	García-Bernal	D,	Oñate-Sánchez	RE,	Ortolani-Seltenerich	PS,	Álvarez-Muro	T,	 Lozano	A,	Forner	L,	 Llena	C,	Moraleda	JM,	Ro-
dríguez-Lozano	FJ.	Cytotoxicity	and	bioactivity	of	various	pulpotomy	materials	on	stem	cells	from	human	exfoliated	primary	teeth.	Int	Endod	J.	2017	
Feb	7.	doi:	10.1111/iej.12751.	[Epub	ahead	of	print]

33.	 De	Rossi	A,	Silva	LA,	Gatón-Hernández	P,	Sousa-Neto	MD,	Nelson-Filho	P,	Silva	RA,	de	Queiroz	AM.	Comparison	of	pulpal	responses	to	pulpotomy	and	
pulp	capping	with	Biodentine™	and	mineral	trioxide	aggregate	in	dogs.	J	Endod.	2014	Sep;	40(9):1362-9.

34.	 Juneja	P,	Kulkarni	S.	Clinical	and	radiographic	comparison	of	Biodentine™,	mineral	trioxide	aggregate	and	formocresol	as	pulpotomy	agents	in	primary	
molars.	Eur	Arch	Paediatr	Dent.	2017	Aug	5.	doi:	10.1007/s40368-017-0299-3.	[Epub	ahead	of	print]	

35.	 El	Meligy	OA,	Allazzam	S,	Alamoudi	NM.	Comparison	between	Biodentine™	and	formocresol	for	pulpotomy	of	primary	teeth:	A	randomized	clinical	
trial.	Quintessence	Int.	2016;	47(7):571-80.

36.	 Grewal	N,	Salhan	R,	Kaur	N,	Patel	HB.	Comparative	evaluation	of	calcium	silicate-	based	dentin	substitute	(Biodentine™)	and	calcium	hydroxide	(pulp-
dent)	 in	the	formation	of	reactive	dentin	bridge	in	regenerative	pulpotomy	of	vital	primary	teeth:	Triple	blind,	randomized	clinical	trial.	Contemp	Clin	
Dent.	2016	Oct-Dec;	7(4):457-463.

37.	 Togaru	H,	Muppa	R,	Srinivas	N,	Naveen	K,	Reddy	VK,	Rebecca	VC.	Clinical	and	Radiographic	Evaluation	of	Success	of	Two	commercially	Available	
Pulpotomy	Agents	in	Primary	Teeth:	An	in	vivo	Study.	J	Contemp	Dent	Pract.	2016	Jul	1;	17(7):557-63.

38.	 Rajasekharan	S,	Martens	LC,	Vandenbulcke	J,	Jacquet	W,	Bottenberg	P,	Cauwels	RG.	Efficacy	of	three	different	pulpotomy	agents	in	primary	molars:	
a	randomized	control	trial.	Int	Endod	J.	2017	Mar;	50(3):215-228.

39.	 Kusum	B,	Rakesh	K,	Richa	K.	Clinical	and	radiographical	evaluation	of	mineral	trioxide	aggregate,	Biodentine™	and	propolis	as	pulpotomy	medicaments	
in	primary	teeth.	Restor	Dent	Endod.	2015	Nov;	40(4):276-85.

40.	Cuadros-Fernández	C,	Lorente	Rodríguez	AI,	Sáez-Martínez	S,	García-Binimelis	J,	About	I,	Mercadé	M.	Short-term	treatment	outcome	of	pulpotomies	
in	primary	molars	using	mineral	trioxide	aggregate	and	Biodentine™:	a	randomized	clinical	trial.	Clin	Oral	Investig.	2016	Sep;	20(7):1639-45.

41.	 Niranjani	K,	Prasad	MG,	Vasa	AA,	Divya	G,	Thakur	MS,	Saujanya	K.	Clinical	Evaluation	of	Success	of	Primary	Teeth	Pulpotomy	Using	Mineral	Trioxide	
Aggregate®,	Laser	and	Biodentine™-	an	In	Vivo	Study.	J	Clin	Diagn	Res.	2015	Apr;	9(4):ZC35-7.

42.	 Camilleri	J.	Staining	Potential	of	Neo	MTA	Plus,	MTA	Plus,	and	Biodentine™	Used	for	Pulpotomy	Procedures.	J	Endod.	2015	Jul;	41(7):1139-45.

43.	 Rehman	K,	Saunders	WP,	Foye	RH,	Sharkey	SW.	Calcium	ion	diffusion	from	calcium	hydroxide-containing	materials	in	endodontically-treated	teeth:	an	
in	vitro	study.Int	Endod	J.	1996:29(4):271-9.

44.	 Chong	BS,	Pitt	Ford	TR.The	role	of	intracanal	medication	in	root	canal	treatment.Int	Endod	J.	1992:25(2):97-106.

45.	 Walia	T,	Chawla	HS,	Gauba	K.	Management	of	wide	open	apices	in	non-vital	permanent	teeth	with	Ca(OH)2	paste.	J	Clin	Pediatr	Dent.	2000:25(1):51-6.

Biodentine™: дентин в капсула или нещо повече?



46.	 Caronna	V,	Himel	V,	Yu	Q,	Zhang	JF,	Sabey	K.	Comparison	of	the	surface	hardness	among	3	materials	used	in	an	experimental	apexification	model	under	
moist	and	dry	environments.	J	Endod.	2014	Jul;	40(7):986-9.	doi:	10.1016/j.joen.2013.12.005.	Epub	2014	Jan	17.

47.	 Simon	S,	Rilliard	F,	Berdal	A,	Machtou	P.	The	use	of	mineral	 trioxide	aggregate	 in	one-	visit	apexification	treatment:	a	prospective	study.Int	Endod	J.	
2007:40(3):186-97.

48.	 Khetarpal	A,	Chaudhary	S,	Talwar	S,	Verma	M.	Endodontic	management	of	open	apex	using	Biodentine™	as	a	novel	apical	matrix.	Indian	J	Dent	Res.	
2014:25(4):513-6.

49.	 Bajwa	NK,	Jingarwar	MM,	Pathak	A.	Single	Visit	Apexification	Procedure	of	a	Traumatically	Injured	Tooth	with	a	Novel	Bioinductive	Material	(Biodenti-
ne™).	Int	J	Clin	Pediatr	Dent.	2015:8(1):58-61.

50.	 Martens	L,	Rajasekharan	S,	Cauwels	R.	Endodontic	 treatment	of	 trauma-induced	necrotic	 immature	 teeth	using	a	 tricalcium	silicate-based	bioactive	
cement.	A	report	of	3	cases	with	24-month	follow-up.	Eur	J	Paediatr	Dent.	2016:17(1):24-8.

51.	 Vidal	K,	Martin	G,	Lozano	O,	Salas	M,	Trigueros	J,	Aguilar	G.	Apical	Closure	in	Apexification:	A	Review	and	Case	Report	of	Apexification	Treatment	of	an	
Immature	Permanent	Tooth	with	Biodentine™.	J	Endod.	2016:42(5):730-4.

52.	 Evren	OK,	Altunsoy	M,	Tanriver	M,	Capar	ID,	Kalkan	A,	Gok	T.	Fracture	resistance	of	simulated	immature	teeth	after	apexification	with	calcium	silicate-
based	materials.	Eur	J	Dent.	2016:10(2):188-92.

53.	 Niranjan	B,	Shashikiran	ND,	Dubey	A,	Singla	S,	Gupta	N.	Biodentine™	-	A	New	Novel	Bio-	Inductive	Material	For	Treatment	of	Traumatically	Injured	Tooth	
(Single	Visit	Apexification).	J	Clin	Diagn	Res.	2016:10(9):ZJ03-ZJ04.

54.	 	Schembri	Wismayer	P,	Camilleri	J,	Why	biphasic?	Assessment	of	the	effect	on	cell	proliferation	and	expression.	J.	Endod.	2017	43(5):751-759.

55.	 Camilleri	J,	Sorrentino	F,	Damidot	D.	Characterization	of	un-hydrated	and	hydrated	BioAggregate™	and	MTA	Angelus™.	Clin	Oral	 Investig.	2015	Apr;	
19(3):689-98.

56.	 Bakhtiar	H,	Esmaeili	S,	Fakhr	Tabatabayi	S,	Ellini	MR,	Nekoofar	MH,	Dummer	PM.	Second-generation	Platelet	Concentrate	 (Platelet-rich	Fibrin)	 as	a	
Scaffold	in	Regenerative	Endodontics:	A	Case	Series.	J	Endod.	2017	Mar;	43(3):401-408.

57.	 Topçuoglu	G,	Topçuoglu	HS.	Regenerative	Endodontic	Therapy	in	a	Single	Visit	Using	Platelet-rich	Plasma	and	Biodentine™	in	Necrotic	and	Asymptomatic	
Immature	Molar	Teeth:	A	Report	of	3	Cases.	J	Endod.	2016	Sep;	42(9):1344-6.

58.	 Khoshkhounejad	M,	Shokouhinejad	N,	Pirmoazen	S.	Regenerative	Endodontic	Treatment:	Report	of	Two	Cases	with	Different	Clinical	Management	and	
Outcomes.	J	Dent	(Tehran).	2015	Jun;	12(6):460-8.

59.	 Elnaghy	AM,	Elsaka	SE.	Fracture	resistance	of	simulated	immature	teeth	filled	with	Biodentine™	and	white	mineral	trioxide	aggregate	-	an	in	vitro	study.	
Dent	Traumatol.	2016	Apr;	32(2):116-20.
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